
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงบประมาณ 2555 
 

 

1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาพันธุออย 

2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพันธุออยเพื่อการผลิตเอทานอล 

 กิจกรรม การวิจัยและพัฒนาพันธุ 

 กิจกรรมยอย - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การเปรียบเทียบในไรเกษตรกรพันธุออยเพื่อการผลิตเอทานอล  

  (ออยชุดป 2548) : ออยปลูก 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Regoinal Yield Trial for Ethanol Production (Series 2005) 

 : Plant crop 

4. คณะผูดําเนินงาน  

 หัวหนาการทดลอง วาสนา  วันด ี

ผูรวมงาน ธงชัย  ตั้งเปรมศร ี  วันทนา  ตั้งเปรมศรี 

 อุดมศักดิ์  ดวนมีสุข  อดิศักดิ์  คํานวณศิลป 

สุจิตรา  พิกุลทอง  ณรงค  ยอนใจทัน  

เบ็ญจมาตร  รัศมีรณชัย 
 

5. บทคัดยอ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ ํ�า ดาํเนินการอ้อยปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2555 ณ ไรเ่กษตรกร ต.หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี ใชอ้อ้ยโคลนดีเด่น 9 โคลน

และพนัธุอ์ู่ทอง 2 เป็นพันธุเ์ปรียบเทียบ ปลูกออ้ยหลุมละ 2 ท่อนๆละ 2 ตา โคลนละ 4 แถวๆยาว 8 เมตร 

ระยะปลกู 1.50 x 0.50 เมตร ใส่ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 จาํนวน 2 ครั�งๆละ 50 กิโลกรมัตอ่ไร ่เมื�อออ้ยอาย ุ2 

และ 3 เดือน เก็บเกี�ยวออ้ย 2 แถวกลางเมื�ออาย ุ9 เดือน เก็บขอ้มลูผลผลิตองคป์ระกอบผลิต และวเิคราะห์

คา่ซีซีเอส ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตเฉลี�ยต่อไรข่องออ้ยทั�ง 9 โคลน มีออ้ยโคลนดีเด่น 2 โคลน คือ 103 

และ 104 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ขณะที� โคลนดีเด่นอื�นให้ผลผลิต

ใกลเ้คียงกบัพนัธุอ์ู่ทอง 2 (24.2 ตนัต่อไร)่ โดยใหผ้ลผลิตอยู่ระหว่าง 21.5 – 23.5 ตนัตอ่ไร ่(ตารางที� 1)   ค่า

ซีซีเอสมีออ้ยโคลนดีเดน่ 1 โคลนมีคา่สูงกว่าพนัธุอ์ู่ทอง 2 คือ 102 ขณะที�โคลนดีเดน่ 101, 106, 110, 112, 

114 และ 115 มีค่าซีซีเอสใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 (13.88) โดยมีค่าซีซีเอสอยู่ระหว่าง 11.03 – 12.95 

ส่งผลใหผ้ลผลิตนํ�าตาลซึ�งไดจ้ากการคาํนวณจากผลผลิตและคา่ซีซีเอสมีค่าตํ�ากว่าพนัธุอ์ู่ทอง 2 ความสูง

ของออ้ยโคลนดีเดน่ทั�ง 9 โคลนสูงกว่าพนัธุอ์ู่ทอง 2 แตไ่ม่แตกตา่งกนัทางสถิติกับพนัธุอ์ู่ทอง 2 โดยมีความ

สูงอยู่ระหว่าง 300 – 339 เซนติเมตร           สอดคล้องกับจาํนวนปล้องเฉลี�ยต่อลาํ (ตารางที�  1) ดา้น

เสน้ผา่ศนูยก์ลางลาํของออ้ยทั�ง 9 โคลนมีความแตกตา่งกนัทางสถิติกบัพนัธุอ์ูท่อง 2 โดยมี 2 โคลนดีเดน่คือ 



 

104 และ 110 มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางลาํมากกว่าพนัธุอ์ู่ทอง 2 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนโคลนดีเด่นอื�นมี

คา่ใกลเ้คียงหรือนอ้ยกวา่พนัธุอ์ูท่อง 2  

 

6.คํานํา 

 จากภาวะวิกฤตนํ�ามนัของโลกที�มีราคาสงูขึ �น และปรมิาณนํ�ามนัสาํรองก็ลดลงอยา่งตอ่เนื�อง 

ปัจจบุนัคงเหลือประมาณ ���,��� ลา้นบารเ์รล ซึ�งถา้ทั�วโลกยงัคงใชน้ ํ�ามนัในอตัราวนัละ �� ลา้นบารเ์รล คาด

วา่อีกประมาณ �� ปี ปรมิาณนํ�ามนัจะหมดโลก ดงันั�นจงึจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งหาพลงังานทดแทน 

โดยเฉพาะพลงังานที�สามารถหมนุเวียนนาํกลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งไมมี่วนัหมด เชน่ เอทานอล ซึ�งเป็น 

ความหวงัใหมข่องคนทั�วโลกในการนาํมาทดแทนนํ�ามนัเชื �อเพลิงจากฟอสซิล เอทานอลสามารถนาํมาใช้

ทดแทนนํ�ามนัเชื �อเพลงิไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากลดมลูคา่นาํเขา้นํ�ามนัแลว้ เอทานอลยงัเป็นพลงังานที�สะอาด กวา่

นํ�ามนั สอดคลอ้งกบักระแสการแกปั้ญหาโลกรอ้น (global warming) อนัเกิดจากภาวะเรือนกระจก 

ไดอี้กดว้ย ในประเทศไทยวตัถดุบิที�มีศกัยภาพในการผลิตเอทานอลมีหลายชนิด เชน่ มนัสาํปะหลงั ออ้ยและ

กากนํ�าตาลออ้ย โดยจากการคาํนวณพบวา่ กากนํ�าตาล � ตนั สามารถผลิตเอทานอลได ้��� ลิตร สว่นมนั

สาํปะหลงั � ตนั สามารถผลิตเอทานอลได ้��� ลิตร และ ออ้ย � ตนั สามารถผลิตเอทานอลได ้�� ลิตร โดย 

Nastari (2005) รายงานวา่ การใชอ้อ้ยมาผลิตเอทานอลจะมีความคุม้คา่ทางเศรษฐกิจมากกวา่การใชพื้ชไร่

ชนิดอื�นๆ เชน่ ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ธญัพืชตา่งๆ และหวัผกักาดหวาน (sugar beet) นํ�าออ้ยและกากนํ�าตาล

ออ้ยสามารถนาํไปผลิตเป็นไบโอเอทานอล (Bio ethanol) คือ เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอลที์�ไดจ้าก

กระบวนการหมกั (fermentation) สว่นตา่งๆของพืช นอกจากนี�ยงัมีวสัดเุหลือใชท้างการเกษตรที�มีสารประกอบ

นํ�าตาลในรูปของเซลลโูลสและเฮมเิซลลโูลส เชน่ กากชานออ้ยและฟางขา้ว ก็สามารถนาํมาใชผ้ลิตเอทานอลได้

เชน่เดียวกนั (Badger, 2002) แตใ่นปัจจบุนัยงัขาดพนัธุอ์อ้ยที�เหมาะสม สาํหรบัปลกูเพื�อการผลิตเอทานอล

โดยเฉพาะ ทาํใหไ้มส่ามารถผลิตเอทานอลไดใ้นปริมาณมากและจาํหน่ายราคาที�ต ํ�าได ้ เพื�อเพิ�ม

ความสามารถในการแขง่ขนักบัราคานํ�ามนัดิบในตา่งประเทศ  จงึมีความจาํเป็นตอ้งวิจยัและพฒันาพนัธุ์

ออ้ยที�สามารถผลิตนํ�าตาลสงูและใหชี้วมวลสงู สามารถปรบัตวัไดด้ีกบัสภาพแวดลอ้มในประเทศไทย ซึ�งมี

สภาพภมูิอากาศและภมูิประเทศที�เหมาะสมสาํหรบัการปลกูออ้ยเป็นอยา่งมาก แตใ่นปัจจบุนัผลผลิตเฉลี�ย

ยงัอยูใ่นระดบัตํ�า (11.8 ตนัตอ่ไร)่  ในขณะที�ผลผลิตจากการทดลองที�ศนูยว์ิจยัพืชไรส่พุรรณบรุี (ธงชยัและ

คณะ, 2538) สามารถใหผ้ลผลิตไดถ้ึง �� ตนัตอ่ไร ่ ดงันั�นจงึมีโอกาสที�จะวิจยัและพฒันาการปลกูออ้ยและ

เพิ�มศกัยภาพการไวต้อใหไ้ดน้านขึ �น  

 

 

 

 



 

7.วิธดีําเนินการ 

- อุปกรณ 

1. ออ้ยโคลน 101, 102, 103, 104, 106, 110, 112, 114, 115 และพนัธุอ์ูท่อง 2 

2. ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 

3. หอ้งปฏิบตักิารวิเคราะหน์ํ�าตาล 

4.   อปุกรณก์ารปลกู ดแูลรกัษาและเก็บเกี�ยว 

- วิธีการ 

โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี � ซ ํ�า 10 กรรมวิธี คือ ออ้ยโคลนดีเดน่ที�คดัเลือกไดจ้ากการ

เปรียบเทียบทอ้งถิ�นพนัธุอ์อ้ยเพื�อการผลิตเอทานอล (ออ้ยชดุปี 2548) ในปี 2554 จาํนวน 9 โคลนและพนัธุอ์ู่

ทอง 2 เป็นพนัธุเ์ปรียบเทียบ ณ แปลงเกษตร ต.หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ีปลกูออ้ยหลมุละ 

2 ทอ่นๆละ 2 ตา โคลนดีเดน่ละ 4 แถวๆยาว 8 เมตร ระยะปลกู 1.50 X 0.50 เซนตเิมตร ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-

15-15 จาํนวน 2 ครั�งครั�งละ 50 กิโลกรมัตอ่ไร ่เมื�อออ้ยอาย ุ2 และ 3 เดือน หลงัปลกูกาํจดัวชัพืชและใหน้ ํ�า

ตามความจาํเป็น เก็บเกี�ยวออ้ย 2 แถวกลางเมื�ออาย ุ 9 เดือน เก็บขอ้มลูผลผลิต องคป์ระกอบผลิต และ

วิเคราะหค์า่ซีซีเอส 
 

- เวลาและสถานที่ 

เริ่มตนเดือนกุมภาพันธ 2555 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2555 

 แปลงเกษตร ต.หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุี 

 

8.ผลการทดลองและวิจารณ 

ผลผลิตเฉลี�ยต่อไรข่องออ้ยทั�ง 9 โคลน มีออ้ยโคลนดีเด่น 2 โคลน คือ 103 และ 104 ใหผ้ลผลิตสูง

กว่าพนัธุอ์ู่ทอง 2 แตไ่ม่แตกตา่งกนัทางสถิต ิขณะที�โคลนดีเดน่อื�นใหผ้ลผลิตใกลเ้คียงกบัพนัธุอ์ู่ทอง 2 (24.2 

ตนัตอ่ไร)่ โดยใหผ้ลผลิตอยูร่ะหวา่ง 21.5 – 23.5 ตนัตอ่ไร ่(ตารางที� 1) 

ค่าซีซีเอสมีอ้อยโคลนดีเด่น 1 โคลนมีค่าสูงพันธุ์อู่ทอง 2 คือ โคลนพันธุ์ 102 ขณะที�โคลนดีเด่น 

101, 106, 110, 112, 114 และ 115 มีค่าซีซีเอสใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 (13.88) โดยมีค่าซีซีเอสอยู่

ระหว่าง 11.03 – 12.95 สง่ผลใหผ้ลผลิตนํ�าตาลซึ�งไดจ้ากการคาํนวณจากผลผลิตและคา่ซีซีเอสมีคา่ตํ�ากว่า

พนัธุอ์ูท่อง 2 (ตารางที� 1) 

ความสงูของออ้ยโคลนดีเดน่ทั�ง 9 โคลนสงูกวา่พนัธุอ์ูท่อง 2 แตไ่มแ่ตกตา่งกนัทางสถิตกิบัพนัธุ ์

อูท่อง 2 โดยมีความสงูอยู่ระหว่าง 300–339 เซนติเมตร สอดคลอ้งกบัจาํนวนปลอ้งเฉลี�ยตอ่ลาํ (ตารางที� 1) 

ดา้นเสน้ผ่าศูนยก์ลางลาํของออ้ยทั�ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 2 โคลน



 

ดีเด่นคือ 104 และ 110 มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางลาํมากกว่าพนัธุอ์ู่ทอง 2 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนโคลน

ดีเดน่อื�นมีคา่ใกลเ้คียงหรือนอ้ยกว่าพนัธุอ์ูท่อง 2 (2.7 เซนตเิมตร) (ตารางที� 1) 

 

9.สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

1. ออ้ยโคลนดีเดน่ 2 โคลน คือ 103 และ 110 มีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตสงูกวา่พนัธุอ์ูท่อง 2  

2. ออ้ยโคลนดีเดน่ 1 โคลน คือ 102 มีคา่ซีซีเอส สงูกวา่พนัธุอ์ู่ทอง 2 แตผ่ลผลิตนํ�าตาลไม่มีความ

แตกตา่งกนัทางสถิต ิ 

3. ออ้ยโลนดีเด่นทั�ง 9 โคลนมีความสูงมากกว่าพนัธุอ์ู่ทอง 2 เช่นเดียวกับกับจาํนวนปลอ้ง ดา้น

เสน้ผ่าศนูยก์ลางลาํ มี 2 โคลนดีเด่นคือ 104 และ 110 มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางลาํมากกว่าพันธุ์อู่

ทอง 2 สว่นโคลนดีเดน่อื�นมีคา่ใกลเ้คียงหรือนอ้ยกวา่พนัธุอ์ูท่อง 2  
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ตารางที่ 1  ผลผลิตตอไร ผลผลิตน้ําตาล คาซีซีเอส จํานวนลําตอไร ความสูงลํา เสนผาศูนยกลางลํา จํานวน 

               ปลองตอลําของออยตอ 1 อายุเก็บเกี่ยว 9 เดือน การเปรียบเทียบในไรเกษตรกรพันธุออยเพ่ือการ 

               ผลิตเอทานอล (ออยชุดป 2548) : ออยปลูก ป 2555 

 

กรรมวิธี 

ผลผลติ ผลผลติ

นํ�าตาล 
คา่ซซีีเอส 

จาํนวนลาํ ความสงูลาํ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง

ลาํ 
จาํนวนปลอ้ง 

(ตนัตอ่ไร)่ (ตนัซีซเีอส/

ไร)่ 
(ลาํตอ่ไร)่ (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (ปลอ้งตอ่ลาํ) 

โคลนพนัธุ ์101 21.5 cd 2.37 bcd 11.03 b 12,936abc 2.6 d 300 ab 23.5 cd 

โคลนพนัธุ ์102 21.9 cd 3.07 ab 13.90 a 13,795abc 2.9 abc 329 ab 24.5 c 

โคลนพนัธุ ์103 27.9 a 2.26 cd 8.06 c 15,282 ab 2.8 bcd 342 a 28.8 a 

โคลนพนัธุ ์104 26.1 ab 2.16 d 8.23 c 13,308abc 3.0 ab 339 a 28.0 ab 

โคลนพนัธุ ์106 22.7 bc 2.62 abcd 11.46 ab 12,833abc 2.9 abc 339 a 23.0 cd 

โคลนพนัธุ ์110 22.9 bc 2.53 bcd 11.04 b 11,090 bc 3.1 a 323 ab 26.3 abc 

โคลนพนัธุ ์112 23.4 bc 2.97 abc 12.52 ab 11,474 bc 2.6 d 334 ab 24.8 bc 

โคลนพนัธุ ์114 23.5 bc 3.03 abc 12.95 ab 16,718 a 2.6 d 335 ab  24.3 c 

โคลนพนัธุ ์115 18.2 d 2.25 cd 12.33 ab   9,987 c 2.8 bcd 329 ab 23.0 cd 

พนัธุอ์ูท่อง 2 24.2 abc 3.38 a 13.88 a 14,090abc 2.7 cd 292 b 20.3 d 

F – test ** * ** ns ** ns ** 

CV. (%) 10.68 18.16 13.49 20.98 6.53 8.53 8.92 

LSD 0.01 4.86 0.95 3.05 - 0.36 - 4.30 

LSD 0.05 3.60 0.70 2.26 - 0.27 - 3.19 
 


